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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี (Suranaree University of Technology) 

คณะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร (Institute of Engineering) 

สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (School of Geotechnology) 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (General Information) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 538318 ปฏิบัติการธรณีฟสิกส 

538318 GEOPHYSICS LABORATORY 

2. จำนวนหนวยกิต 1 หนวยกิต (แบบ 3 ภาคการศึกษา)  

3. หลักสูตร วิศวกรรมธรณี (Geological Engineering) ปรับปรุงป พ.ศ.2559 

ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม  

รูปแบบการสอน ออนไลน (สถานการณ COVID-19)  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เทพณรงค  

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรัชญา เทพณรงค  

5. ภาคการศึกษา 2/2563 ช้ันปท่ีเรียน ป 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

(pre-requisite) 

538317 ธรณีฟสิกส 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

(co-requisites) 

 

8. สถานท่ีเรียน อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

Zoom Meeting  

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาคร้ังลาสุด 

20 ธันวาคม 2563 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 1) นักศึกษาสามารถใชเครื่องมือในการสำรวจธรณีฟสิกสท่ีทางหองปฏิบัติการจัดไวใหได 

2) นักศึกษาเขาใจวิธีการสำรวจดานธรณีฟสิกสท่ีหลากหลาย ตามวัตถุประสงคของการ

สำรวจน้ันๆ 

3) นักศึกษาสามารถวางแผนและปฏิบัติงานสำรวจธรณีฟสิกสในภาคสนามไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสมกับเครื่องมือท่ีใช 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/

ปรับปรุงรายวิชา 

มุงเนนใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสำรวจโครงสรางทางธรณีวิทยา 

โครงสรางทางวิศวกรรม หรือวัตถุอ่ืนๆ ใตผิวดิน โดยมีการปรับปรุงเน้ือหาใหสอดคลอง

กับเทคโนโลยทางดานธรณีฟสิกสในปจจุบัน 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติการการสำรวจธรณีฟสิกส ซึ่งประกอบดวย การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือนแบบ

หักเห การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือนแบบสะทอนกลับ การสำรวจดานไฟฟา การ

สำรวจดานคาโนมถวง การสำรวจดานแมเหล็ก การสำรว๗ธรณีฟสิกสในงานสำรวจพ้ืนท่ี

กอสราง 

 (Course description) Exploration, evaluation and development of mineral deposits, 

classification and application of various surface mining methods, earth and 
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rock excavations, drilling and blasting techniques, environmental 

protection, mine welfare and safety 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาค

การศึกษา 
บรรย

าย 
สอนเสริม การปฏิบัต ิ

งาน

ภาคสนา

ม 

การ

ฝกงาน 

การศึกษา

ดวยตนเอง 

36 

ตามความตองการของ

ผูเรยีนเปนกลุมและ

เฉพาะราย 

- - - 24 

3 จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล ไมนอยกวา 

2 ช่ัวโมง 

ตอสัปดาห 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชา 

Program Leaning Outcomes (PLOs) & Course leaning outcomes (CLOs) 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู 

Leaning outcomes (LOs) 

  

วิธีการสอนและการเรียน 

(Teaching/Leaning 

Strategy, and action) 

วิธีการประเมิน 

(Assessment 

Methods/Tools) 

1. PLO 1 :  จดจำและอธิบายหลักการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรยีนรูดาน

วิศวกรรมธรณี (R, U) 

 CLO 1-1: กำหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถสำรวจ

ธรณีฟสิกสไดเสร็จทันเวลา 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละกลุม

เพ่ือกำหนดตำแหนง และแนว

การสำรวจ 

 

 CLO 1-2:  เสนอแนวทางในการสำรวจธรณีฟสิกส สำหรับ

ปญหาทางดานวิศวกรรมธรณไีดเหมาะสมกับขอจำกัดท่ีม ี

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละกลุม

เพ่ือกำหนดตำแหนง และแนว

การสำรวจ 

 

2. PLO 2 :  สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดานวิศวกรรมธรณี ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิผล (Ap) 

 CLO 2-1: แกไขสถานการณเฉพาะหนา เพ่ือกำหนดบริเวณ

การสำรวจธรณีฟสิกสท่ีเหมาะสม 

มอบหมายพ้ืนท่ีใหแตละกลุม

เพ่ือกำหนดตำแหนง และแนว

การสำรวจ 

 

 CLO 2-3: สามารถใชเครื่องมือตรวจวัดในภาคสนาม เพ่ือ

เก็บขอมูลทางธรณีฟสิกสไดอยางถูกตอง  

บรรยายและทำปฏิบัติการ  

 CLO 2-4: เขียนรายงานปฏิบัติการไดอยางถูกตองตาม

แบบฟอรมท่ีกำหนด  

บรรยายและทำปฏิบัติการ  

 CLO 2-5: ใชภาษาในการเขียนรายงานไดอยางถูกตอง

เหมาะสม และเปนวิชาการ 

บรรยายและทำปฏิบัติการ  

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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หัว

ขอ 

รายละเอียด (ตัวอยาง) 

(Topics/Details) 

จำน

วน 

ชั่วโ

มง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อท่ีใช (ตัวอยาง) 

การประเมินผล 

(Evaluation) 

1. การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือนแบบหัก

เห 

4 1. สอนบรรยายสดออนไลนผาน

โปรแกรม zoom พรอม

ยกตัวอยางการคำนวณ 

2. บันทึกวีดีโอการสอนไวใน 

google classroom สำหรับ

ทบทวนบทเรียน 

3. มอบหมายการบานผาน 

google classroom 

4. ติดตอสื่อสานผาน 

Facebook/group 

5. สื่อการสอนผาน PowerPoint 

(อัพโหลดใหผาน google 

classroom)  

 

การสอบและการ

เขียนรายงาน 

2. การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห 4 คำถามในช้ันเรียน 

quiz การบาน 

และขอสอบ 

3. การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือนแบบ

สะทอนกลับ 

4 คำถามในช้ันเรียน 

quiz การบาน 

และขอสอบ 

4. การสำรวจดานคลื่นไหวสะเทือนแบบสะทอนกลับ 4 คำถามในช้ันเรียน 

quiz การบาน 

และขอสอบ 

5. การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำรวจดานไฟฟา 4 คำถามในช้ันเรียน 

quiz การบาน 

และขอสอบ 

6. การสำรวจดานไฟฟา 4 คำถามในช้ันเรียน 

quiz การบาน 

และขอสอบ 

7. การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับการสำรวจคาโนมถวง 4 คำถามในช้ันเรียน 

quiz การบาน 

และขอสอบ 

8. การสำรวจดานคาโนมถวง 4 คำถามในช้ันเรียน 

quiz การบาน 

และขอสอบ 

9. การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับการสำรวจดานแมเหล็ก 4 คำถามในช้ันเรียน 

quiz การบาน 

และขอสอบ 

10. การสำรวจดานแมเหล็ก 4 คำถามในช้ันเรียน 

quiz การบาน 

และขอสอบ 

11. การเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับสำรวจในงานกอสราง 4 คำถามในช้ันเรียน 

quiz การบาน 

และขอสอบ 



มคอ.3 (หลักสูตรวิศวกรรมธรณี ปรับปรุงป พ.ศ.2559)    

สาํนกัวชิาวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   4 

 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

12. การสำรวจธรณีฟสิกสในงานกอสราง  4 คำถามในช้ันเรียน 

quiz การบาน 

และขอสอบ 

 แผนการประเมินผลการเรียนรู (Evaluation Plan) 

 วิธีการประเมิน  

(Evaluation Activity) 

สัปดาหท่ีประเมิน  

(Week) 

สัดสวน  

(Weight) 

1. การบาน (Homework) 1,3,5,7,9 10% 

2. การทดสอบยอย (Quiz) 3,5,7,9 10% 

3. การเขาช้ันเรยีน (Attendance) 1-12 5% 

4. งานในช้ันเรียน (Classwork) 2,4,6,8,10 10% 

5. สอบกลางภาค (Midterm Exam) 5,8 30% 

6. สอบประจำภาค (Final Exam) 13 35% 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

(Textbooks) 
William J. Hinze, Ralph R. B. von Frese and Dr Afif H. Saad, 

Gravity and Magnetic Exploration: Principles, Practices, and 

Applications 

Philip Kearey, Michael Brooks and Ian Hill, An Introduction to 

Geophysical Exploration R. E. Sheriff and L. P. Geldart, 

Exploration Seismology 

 

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

(References and important 

information) 

 

 

 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ  

 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. ระดับความสำเร็จการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของหลักสูตร 

Attainment level to achieve Program Learning Outcomes (PLOs) 

 PLOs/Performance Indicators (PI) 

 

Assessment Tools Criteria Standard 

 PLO 1 : จดจำและอธิบายหลกัการวิทยาศาสตร 

สังคมศาสตร และพ้ืนฐานวิศวกรรม เพ่ือเปนพ้ืนฐานใน

การเรียนรูดานวิศวกรรมธรณี   

PI 1.1) จดจำและอธิบายหลักการพ้ืนฐานในการ

เรียนรูดานวิศวกรรมธรณไีด 

- Classroom 

assessment 

- Written Exam 

5: Score 80-100 % 

4: Score 60-79 % 

3: Score 40-59 % 

2: Score 20-39 % 

1: Score 0-19 % 

60% of 

students 

attain ≥ 4 
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 PLO 2 : สามารถสื่อสารงานดวยวาจา เขียนรายงาน ใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เสนอผลงานดาน

วิศวกรรมธรณี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดอยางมี

ประสทิธิผล 

PI 2.1) การเขียนสอดคลองกับรูปแบบและไวยกรณ

การเขียนทางเทคนิคเหมาะสมตอผูนำไปใชงาน 

- Classroom 

assessment 

- Written Exam 

5: Score 80-100 % 

4: Score 60-79 % 

3: Score 40-59 % 

2: Score 20-39 % 

1: Score 0-19 % 

60% of 

students 

attain ≥ 4 

 

 PI 2.2) ใชภาพกราฟฟกไดอยางเหมาะสม - Classroom 

assessment 

- Written Exam 

5: Score 80-100 % 

4: Score 60-79 % 

3: Score 40-59 % 

2: Score 20-39 % 

1: Score 0-19 % 

60% of 

students 

attain ≥ 4 

 

2. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - แบบประเมินเน้ือหาวิชาและประเมินผูสอนผานระบบ reg.sut.ac.th 

- แบบประเมินการบรรลุผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรูรายวิชา (CLOs) ผาน Google Classroom 

3. การปรับปรุงการสอน 

 - ผานการประชุมผลการศึกษาประจำภาคเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 - ทวนสอบโดยทางออมจากการใชแบบประเมินตนเองจากนักศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - แผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาผาน มคอ.5 

 

 

 

                                                                ลงช่ือ:    ____________________________________ 

                                                                               (      ) 

                                                                                     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

วันท่ี 20 ธันวาคม 2563 

 


